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A nutrição capilar está relacionada ao estilo de vida do indivíduo. 

Entre outros aspectos, pessoas de ambos os gêneros alegam 

que os cabelos conferem estilo e personalidade, revelam os 

valores das pessoas e o cuidado que têm consigo mesmas. A 

beleza e a resistência dos cabelos precisam de conteúdo hídrico 

e uma boa constituição nutricional, estabelecendo a relação 

“o que vale para o corpo vale também para os fios”. Respeitar 

as necessidades nutricionais do organismo contribui para a 

nutrição capilar e a irrigação do couro cabeludo(1).

Os cabelos têm, em sua composição química, 90% de proteína 

queratina com 18 tipos de aminoácidos, 8% de água, 45% de 

carbono, 7% de hidrogênio, 28% de oxigênio, 15% de nitrogênio, 

5% de enxofre, 2% dos minerais de ferro, cobre, zinco, alumínio e 

cobalto e outros elementos tais como lipídios, pentoses, glicogênio 

e ácido glutâmico(2). Dessa forma, qualquer fator que reduza os níveis 

de nutrientes no organismo resultará em alterações na pele e nos 

fios. Assim, os cabelos podem sofrer as mais variadas mudanças em 

termos de estrutura, cor, consistência ou aspecto, além de possível 

queda culminando na destruição total do folículo piloso(1).

Apesar de ser condição benigna e tão comum, a alopecia, ou queda 

de cabelos, tem impacto psicossocial acentuado nos indivíduos 

afetados, principalmente do sexo feminino, uma vez que a perda 

de cabelo influencia negativamente os relacionamentos pessoal 

e social(4). Sabendo-se da importância que um cabelo saudável e 

bonito representa para a autoestima dos indivíduos, e que existe 

relação direta entre a alimentação e a saúde dos mesmos(1,2), o 

presente estudo elucida o papel de nutrientes que tem importância 

vital na manutenção de um cabelo saudável. Destaca-se: óleo de 

semente de uva, ômega 3, zinco e vitaminas associadas.

Funcionalidade dos agentes naturais envolvidos na formulação

Óleo de semente de uva e ômega 3

As uvas estão entre as frutas mais nutritivas consumidas pela 

humanidade. Podem ser consumidas in natura ou utilizadas como 

matéria-prima na fabricação de vinhos, sucos, geléias e passas. Seus 

rejeitos podem ser processados e reutilizados por outras indústrias, 

como a farmacêutica e a cosmética. Um destes subprodutos é o óleo 

de semente de uva(5).

Destaca-se principalmente na composição deste óleo a concentração 

de ácidos graxos ligados ao glicerol presentes em sua matriz. A sua 

composição apresenta em torno de 72,2% de ácido linoléico (w-6), 

15,6% de ácido oléico e 0,24% de ácido linolênico (w-3)(6).  Sabe-se 

que tanto o w-3 quanto o w-6 são indispensáveis para um sistema 

imunológico forte e uma pele saudável. Vale ainda ressaltar que o 

w-3 não é produzido pelo organismo humano, devendo portanto a 

alimentação ter este tipo de gordura inclusa em sua composição(7).  

Para suprir esta necessidade, as cápsulas de Serum Care® contém 

em sua fórmula w-3. A  carência de ácidos graxos essenciais causa 

uma desorganização no processo de queratinização do couro 

cabeludo, estimulando o aparecimento da caspa e a queda capilar(8). 

O consumo de ácido linoléico favorece o aumento do conteúdo de 

ácido araquidônico (AA) nos fosfolipídios das membranas celulares, 

aumentando, consequentemente, a produção de prostaglandina 

(PG) e leucotrienos (LT)(9,10,11). As PG e os LT são os mediadores que 

possuem conhecido potencial antiinflamatório(12). 

O óleo de semente de uva também apresenta em sua composição 

antioxidantes como a vitamina E (tocoferol)(13), comprovadamente 

capaz de reduzir o estresse oxidativo, a formação de radicais livres 

e a lesão tecidual se suplementada na dieta(14,15). Também tem 

demonstrado exercer atividade anti-inflamatória por meio de fatores 

anti-inflamatórios, como a Interleucina-6(16). Geralmente, a forma 

mais comum de ingestão de Vitamina E se dá através de óleos 

vegetais(17).

Zinco

O zinco é um micronutriente essencial à homeostase humana, tendo 

sido demonstrada sua participação como constituinte integral ou 

cofator em mais de 300 metaloenzimas. Trata-se de um oligoelemento 

que está envolvido em inúmeros pontos do metabolismo, como 

na síntese protéica, replicação de ácidos nucleicos e divisão 

celular(19). Sua deficiência pode ocorrer principalmente por uma 

dieta insuficiente ou por distúrbios de absorção do oligoelemento 

no tubo gastrintestinal(19). O mais importante dano resultante da 

deficiência crônica de zinco no organismo humano é associada à 

imunidade, havendo deficiência imunitária relevante em pacientes 

hipozincêmicos(21). 

O zinco é um elemento essencial para a função de linfócitos e 

fibroblastos, o que o torna fundamental na cicatrização e defesa 

imunológica humana(22).

A caracterização do estado nutricional, em relação ao zinco, tem sido 

realizada por meio da medição de seus níveis nos fluidos biológicos 

e em vários tecidos, como plasma, soro, saliva, suor, hemácias, 

glóbulos brancos, pêlo, cabelo, unha e urina(23). A concentração 

de zinco no cabelo é maior que em qualquer outro tecido, exceto 

o testículo(20).  Porém a análise da adequação de zinco no cabelo é 

imprecisa, pois depende da taxa de crescimento do cabelo(22).

A  European Food Safety Authority - EFSA,   publicou em 2010 

um parecer abordando a fundamentação científica das alegações de 

saúde  para a pele em relação ao zinco e identificou que o mineral 

contribui para a síntese de queratina e colágeno contribuindo para a 

estrutura da pele, cabelos e unhas(18). 

Alguns relatos comprovam os problemas que acometem a pele e os 

cabelos quando se instala um estado de carência nutricional. Devido 

ao zinco ter a capacidade de amplificar a proliferação das células, 

aumentar a epitelização e melhorar a resistência do colágeno(15), 

sua deficiência pode causar a diminuição da umidade, propiciando 

alterações da pele e de seus anexos, como dermatite, alteração 

do colágeno, manchas brancas nas unhas e queda de cabelo(25). 

Diversos estudos já mostraram que a deficiência de zinco é capaz de 

causar alopecia tanto em humanos(26) quanto em animais(22). 
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Figura 1.  Esquema representativo  dos mecanismos de digestão, absorção 

e aproveitamento do zinco proveniente da dieta:

 Fonte: Henriques, 2003(24)

Vitaminas Associadas

Devido ao fato de o estado nutricional estar diretamente ligado a saúde 

dos cabelos, destaca-se o papel de algumas vitaminas neste contexto (15):

Vitamina A: O retinol auxilia no controle da produção sebácea, melhora a 

elasticidade do fio e participa na regulação da multiplicação celular, além 

de sua função antioxidante(27);

Vitamina B2 (Riboflavina): Capaz de regular a produção de sebo, diminuindo 

a descamação do couro cabeludo;

Vitamina B3 (Niacina): Promove uma maior circulação no couro cabeludo, 

auxiliando no transporte de nutrientes e saúde dos cabelos;

Vitamina B5 (ácido pantotênico): Acelera o crescimento, ativa a 

pigmentação e evita a perda e queda de cabelos;

Vitamina B8 (Biotina): Auxilia na formação de queratina e na prevenção da 

queda. É essencial para o crescimento das células, além de influenciar no 

ciclo capilar;

Vitamina C (ácido ascórbico): Capaz de melhorar a circulação no couro 

cabeludo. Por sua ação antioxidante(28), auxilia na conservação dos vasos 

sanguíneos;

Vitamina E (tocoferol): Previne danos celulares, adiando o envelhecimento 

e melhorando a circulação, devido sua ação antioxidante(14,28).

Figura 2: Propriedades das principais vitaminas antioxidantes

Fonte: Batlouni, 1997(27)
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Considerações finais:

A boa saúde dos cabelos está diretamente relacionada ao estado 

nutricional do indivíduo e à sua autoestima. Por este fato, a indústria de 

Nutricosméticos se preocupou em cuidar dos fios de cabelos, de uma 

forma além de cremes e hidratantes para uso local. Com um cuidado 

que nutre o corpo e o cabelo de dentro para fora, é possível manter os 

fios muito mais fortes e bonitos, reduzindo as chances de queda.

Todos os nutrientes aqui elucidados se mostram de significante 

importância para a saúde dos cabelos, atuando de diferentes formas 

e complementando uns aos outros. Por sua fácil administração via 

oral, Serum Care® é uma alternativa de simples consumo e com uma 

excelente proposta para melhorar a saúde dos seus cabelos.
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